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Side 2 

Mønster Del 4 

33. (519) 6 fm, 5 lm, spo 4 m, 1 fm, 5 lm, spo 4 m, *7 fm, 5 lm, spo 4 m, 1 fm, 5 lm, spo 4 m*, 
gentag *-* omg ud. Afslut med en fm og derefter en km i første m. (30 lmb, 120 fm)  

• Catona: Start med en stående fm i den 2’n af de 7 almindelige fm fra frr omg. 
• Whirl: 1 lm, 1 fm i samme m.  

 

34. (106) *5 fm, spo 1 m, (3 st, 3 lm, 3 st) om lmb, puffm i fm fra frr omg, (3 st, 3 lm 3 st) om 
næste lmb, spo 1 m*, gentag *-* omg ud. Afslut med en km i første m. (30 lmb, 75 fm, 15 
puffm, 180 st) 

• Catona: Start med en stående fm i den 2’n fm af de 7 fm fra frr omg. 
• Whirl: 1 lm, 1 fm i samme m.  
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Side 3 

35. (385) *5 hst, 3 bf relhst, (1 hst, 2 lm, 1 hst) i lmb, 3 bf relhst , 1 ff relhst om puffm, 3 bf 
relhst, (1 hst, 2 lm, 1 hst) i lmb, 3 bf relhst*, gentag *-* omg rundt. Afslut med en km i første 
m. (15 ff relhst, 180 bf relhst, 135 hst, 30 lmb)  
 

• Catona: Start med en stående hst i den første af de 5 fm fra frr omg. 
• Whirl: 2 lm som erstatter den første hst på omg. 

 

  

36. (403) *4 st, 3 bf relhst bag om de 3 bf relhst från frr omg, 1 ff relst om første hst i toppen, 
3 hst i lmb, 1 ff relst om 2’n hst i toppen, 3 bf relhst, 1 ff relst om ff relhst fra frr omg, 3 bf 
relhst, 1 ff relst om første hst i toppen, 3 hst i lmb, 1 ff relst om 2’n hst i toppen, 3 bf relhst, 
spo 1 m*, gentag *-* omg ud. Afslut med en km i første m. (60 st, 90 hst, 180 relhst bak, 75 
relst fr) 

• Catona: Start med en stående st i den 2’n af de 5 hst fra frr omg. 
• Whirl: Km til 2’n hst af de 5 på frr omg, 3 lm erstatter første st. 
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Side 4 

37. (172) *3 hst, 3 bf relhst, spo ff relst, 3 bf relfm, spo ff relst, 3 bf relhst, spo ff relst, 3 bf 
relhst, spo ff relst, 3 bf relfm, spo ff relst, 3 bf relhst, spo 1 m*, gentag *-* omg ud. Afslut 
med en km i første m. (45 hst, 90 bf relfm, 180 bf relhst) 
 

• Catona: Start med en stående hst i den 2’en af de 4 st fra frr omg. 
• Whirl: Km til 2’n st af de 4 på frr omg, 2 lm erstatter første hst. 

 

38. (106) *7 hst, (1 hst, 1 lm, 1 hst) i den midterste af de 3 bf relfm fra frr omg, 4 hst, 1 ff 
relst om ff relst fra omg 36, 4 hst, (1 hst, 1 lm, 1 hst) i den midtersta af de 3 bf relfm fra frr 
omg, 4 hst*, gentag *-* omg ud. Afslut med en km i første m. (345 hst, 15 ff relst, 30 lmb) 
 

• Catona: Start med en stående hst i den 1’e af de 3 hst fra frr omg. 
• Whirl: 2 lm erstatter første hst. 
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39. (519) *7 fm, 1 fm i lmb, 2 ff reldst sm om de 2 ff relst fra omg 36, spo den skjulte m, 4 fm, 
1 ff relfm om ff relst fra frr omg, spo 1 m, 4 fm, 1 fm i lmb, 2 ff reldst sm om de två ff relst fra 
omg 36, spo skjulte m, 5 fm*, gentag *-* omg ud. Afslut med en km i første m. (330 fm, 15 ff 
relfm, 30 ff reldst sm) 

• Catona: Start med en stående fm i 6’e m efter den 2’n lmb. 
• Whirl: 1 lm, første fm hækles i samme m. 

      

Klip garnet og hæft alle enderne. 

Efter del 4 måler min mandala 44 cm. Det gør ikke noget om den bølger lidt, det retter sig på 
de kommende omgange.. 

Tænk på at jeg bruger meget tid på at skabe nye mønstre. Jeg beder jer om ikke at dele 
PDF’erne men i stedet henvise til min blogg annavirkpanna.com hvor mønsteret til Unicorn 
Mandala CAL kan downloades gratis. Garn fra Favoritgarner.se 

I kan også deltage i FB-gruppen AnnaVirkpanna's Hook Up hvor jeg (og andre medlemmer) 
svarer på spørgsmål og hælper til. 

Anvend gerne #unicornmandala og #annavirkpanna når I lægger billeder ud på sociale 
medier, så kan jeg finde jeres fine arbejder. 

<3 Anna 


